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/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ
dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1)
Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Budowa
hali magazynowo – garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 1 w Sokółce”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r.
poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR I
Pytanie nr 1:
„1. Z zakresu przetargu wyłączono roboty sanitarne. Prosimy o wyjaśnienie, czy również poniższe prace jak:
- montaż i obudowa komina w budynku biurowym PZD,
- roboty drogowe
Również wyłączono z zakresu przetargu i nie należy ujmować w/w prac w ofercie?”
Odpowiedź nr 1:
Tak.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13.05.2022r.”
zastępuje się treścią:
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„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 18.05.2022r.”

Zmiana nr 2:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia 15.04.2022r., do
godziny 1100”
zastępuje się treścią:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia 20.04.2022r., do
godziny 1100”

Zmiana nr 3:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.04.2022r., godz. 1130”
zastępuje się treścią:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.04.2022r., godz. 1130”

Zmiana nr 4:
W Rozdziale II - Projektowane postanowienia umowy, załącznik nr 8, otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 8 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie dot. elektromobilności

Wzór
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………..……………….……….………
……………………………………………………………………..……………….……….………
……………………………………………………………………..……………….………..
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL, …………………………….………..…..…………………………..…………..
KRS/CEiDG ..…………………………….……..……………………………..………………
reprezentowany przez:…………………………………………………..………….………
(imię, nazwisko, stanowisko)

Oświadczenie
W zakresie spełniania obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
(składane przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego objętego umową;
do faktury częściowej lub końcowej;
na żądanie Zamawiającego)
Ja (My) niżej podpisany(ni)
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………...……………………………
…………………………………………………………………………………...……………………………………..…………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
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…………………………………………………………………………………...……………………………….………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.: …………………………………………………………………………………………………………………

1)

Oświadczamy/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia publicznego:
wykorzystam/wykorzystamy1;
wykorzystuję/wykorzystujemy2;
wykorzystałem/wykorzystaliśmy3,
pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2021r. poz.
450 z późn. zm.) oraz oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem
niniejszego zamówienia publicznego
zapewnię/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewniłem/zapewniliśmy4
zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110 z późn. zm.) co najmniej 10% łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2021r. poz. 450 z późn. zm.);

Lp.

Całkowita liczba
pojazdów
samochodowych
biorących udział w
wykonywaniu
zadania
publicznego
[szt.]

Liczba pojazdów
samochodowych
elektrycznych

Procent pojazdów
samochodowych
elektrycznych

Liczba pojazdów
samochodowych
napędzanych
gazem ziemnym

Procent pojazdów
samochodowych
napędzanych
gazem ziemnym

[szt.]

[%]

[szt.]

[%]

1

2)

Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuję/wykorzystujemy, wykorzystałem/wykorzystaliśmy5
pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2021r. poz.
450 z późn. zm.) oraz, że zgodnie z zasadą zawartą art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110 z późn. zm.) w brzmieniu: „Udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art.
68 i art. 68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość
tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę”, nie przekroczę ustawowego 10% łącznego udziału pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2021r. poz. 450 z późn. zm.).
[Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do 4 pojazdów przy realizacji zadania, to
wówczas nie musi posiadać pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym we flocie pojazdów
samochodowych.]

Zaznaczyć w przypadku oświadczenia składanego przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego objętego
umową.
2 Zaznaczyć w przypadku oświadczenia składanego do faktury częściowej lub na żądanie Zamawiającego.
3 Zaznaczyć w przypadku oświadczenia składanego do faktury końcowej.
4 Niepotrzebne skreślić.
5 Niepotrzebne skreślić.
1
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3)

Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia publicznego
nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuję / nie wykorzystujemy, nie wykorzystałem / nie wykorzystaliśmy6
pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2021r.
poz. 450 z późn. zm.).

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu
karnego - za poświadczanie nieprawdy.
Podpisano:

............................................ dn. ............................ .
(Miejscowość)

6

....................................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

Niepotrzebne skreślić.”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:
Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Pul
Date / Data:
2022-04-07
11:00

z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
/-/
mgr inż. Grzegorz Pul

Załącznik:
1. Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
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